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Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy

Ul. Powstańców Śląskich70 01-381  Warszawa


Ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko 
Głównego Księgowego





Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
	prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości
	prowadzenie gospodarki finansowej biura i wieloletnich przedsięwzięć oraz planów rocznych obsługiwanych szkół i placówek oświatowych i ich wieloletnich przedsięwzięć do kwot limitu wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej m.st. Warszawy
	 opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących gospodarki finansowej, wynikających z przepisów szczegółowych, w tym zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad prowadzenia i rozliczeń inwentaryzacji
	analiza wykonania kosztów i wydatków budżetowych oraz dochodów
	sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych


  


Wymagania niezbędne:

	obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora  finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
	pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
	niekaralność w zakresie prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe
	znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
	spełnianie jednego z poniższych warunków

	ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3- letniej praktyki w księgowości
	ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości
	wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
	posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów


Wymagania dodatkowe:




	znajomość ogólnych zasad rachunkowości w szczególności rachunkowości budżetowej - znajomość regulacji prawnych z zakresu: rachunkowości, podatków, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych i systemu oświaty 
	znajomość obsługi programów firmy SOFTAR,QNT w szczególności modułu F-K
	minimum przez rok zajmowania stanowiska głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych 

  

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 


Wymagane dokumenty i oświadczenia


	podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny 
	kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
	podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
	podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych* 
	podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe*
	podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”*
	kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.. Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 12.06.2013 r na adres:
Adres składania dokumentów
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy
Ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „ Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 12.06.2013 r
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy 


